OBEC HORNÍ MĚSTO
Přehled přijímaných odpadů
ve sběrném místě Obce Horní Město
__________________________________________________________________________________
UMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA
Horní Město parcela 109/7
PROVOZNÍ DOBA
Od 1. dubna do 31.října:
Středa
15:00 – 18:00 hodin
Neděle
14:00 – 17:00 hodin
MIMO PROVOZNÍ DOBU VSTUP ZAKÁZÁN!
ZODPOVĚDNÁ OSOBA – OBSLUHA SBĚRNÉHO MÍSTA
Osoba určená Obecním úřadem Horního Města, která řídí ukládání odpadu.
PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA
(Ukládání odpadu se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).
1) Sběrné místo může využívat pouze
a. Občan, který má trvalý pobyt na území Obce Horní Město
b. Občan, který má na území Obce Horní Město, Skály u Rýmařova, Rešov, Dobřečov a Stříbrné
Hory ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
Podmínkou využití sběrného místa je uhrazený místní poplatek, který stanovuje platná obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích.
Vzhledem k tomu, že obsluha nemá možnost znát všechny občany obce, má právo požádat před ukládáním
odpadu o předložení občanského průkazu.
2) Ve sběrném místě lze ukládat pouze složky odpadu, které občan ukládá do určených sběrných nádob
podle pokynů obsluhy sběrného místa:
Druhy přijímaných odpadů ve sběrném místě - bezplatně:
Objemný odpad – odpad, který pro větší rozměry nelze uložit do sběrných nádob u domů (starý
nábytek- skříně, sedačky, křesla, židle; koberce, linolea, matrace apod.)
Biologicky rozložitelný odpad – rostlinný odpad ze zahrad (pro uložení a likvidaci biologického odpadu
je možné bezúplatně využít ODPADOVÉ CENTRUM, ul.8 května v Rýmařově)
Elektrozařízení – všechny druhy vyřazených elektrických a elektronických zařízení používaných
v domácnosti (TV, pračky, myčky, ledničky, monitory, PC, vrtačky apod.)
Drobný nebezpečný odpad – barvy, lepidla, baterie, akumulátory, oleje
Jedlé tuky a oleje
Směsný komunální odpad - papír, plasty, sklo a kovy – v první řadě využívejte nádoby rozmístěné
v obcích Horní Město, Skály u Rýmařova, Rešov, Dobřečov a Stříbrné Hory
Na sběrném místě nebudou přijímány odpady obsahující azbest nebo dehet-eternit, asfaltové lepenky,
pneumatiky, léky, výbušné látky, stavební odpad (pro odložení stavebního odpadu je možné použít
Odpadové centrum ul. 8.května, Rýmařov – bezúplatně 0,5m3 osoba/měsíc a to po předložení dokladu
o místě trvalého bydliště).
Obsluha sběrného místa je oprávněna odmítnout uložení odpadu v případě, že občan, který odpad
ukládá, neuposlechne pokynů obsluhy nebo v případě nedostatku místa pro uložení odpadu.
Zařízení Sběrného místa, je určeno pro krátkodobý sběr a shromažďování komunálních odpadů, příp.
jejich vytříděných složek, s následným předáním oprávněné osobě dle zákona o odpadech.

